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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης που αφορά
το έργο “ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ Δ.ΜΥΚΟΝΟΥ”
Ο Δήμαρχος Μυκόνου έχοντας υπόψη:
-

-

Την ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων
Την με αρ. 02/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου ενδεικτικού
προϋπολογισμού 9.506,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% και το
αντίστοιχο πρωτογενές αίτημα
Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 9.506,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 207324.0001 προϋπολογισμού έτους 2015 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΟΕ 67/2015 με την οποία εγκρίθηκε η
μελέτη και διατέθηκε η σχετική πίστωση
Την ανάγκη για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση προσφοράς με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή,
για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΔΑ Δ.ΜΥΚΟΝΟΥ” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Περιγραφή έργου – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Όπου απαιτείται για την κατασκευή της περίφραξης θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή με χρήση
λαστιχοφόρου τσάπας και χειρωνακτικός καθαρισμός
των απορριμμάτων και κλαδιών,
καμένων και μη κατά μήκος της δυτικής πλευράς και μεταφορά αυτών με χρήση φορτηγού στη
στέψη του ΧΑΔΑ οπού θα γίνει ακολούθως διάστρωση τους με χρήση φορτωτή και
ομαλοποίηση της επιφάνειας του ΧAΔΑ. Ο υπολογισμός του όγκου των απορριμμάτων θα
υπολογιστεί με επιμετρητικά στοιχεία (διατομές) πριν και μετά την εργασία.

-Θα τοποθετηθεί συρματοπερίφραξη κατά μήκος του δυτικού ορίου του ΧΑΔΑ, από την θέση
(Α) έως και την θέση (Β) σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα ώστε να
προστατευτεί ο χώρος από ανεξέλεγκτες ρίψεις απορριμμάτων, μέχρι να γίνει η οριστική
αποκατάσταση του χώρου. Η περίφραξη θα αποτελείται από σωληνωτούς πασσάλους 1’’ 1/2,
τοποθετημένους ανά 2,50 μέτρα το μέγιστο, σε συνολικό μήκος 450 μέτρων, μπηγμένους στο
έδαφος, με ενίσχυση της βάσης με σκυρόδεμα. Το πλέγμα θα έχει ύψος 1,62, με τετραγωνικό
άνοιγμα 10x10 εκ. (πλέγμα οπλισμού). Σε θέση που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, θα
τοποθετηθεί πόρτα προς αντικατάσταση παλαιάς.
Η ολική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε ένα μήνα και αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 36 του Π.Δ.609/85).
Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες (εάν αυτές προβλέπονται),
συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του
έργου μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά
μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να
εκτελεστούν. Συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από
γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32
ΠΔ 609/85, όπως επίσης υποχρεούται σύμφωνα μ΄ αυτές να υποβάλλει και το οργανόγραμμα
του εργοταξίου.
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Κατηγορία 1 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
1
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Άθροισμα κατηγορίας
Κατηγορία 2 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
2 Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m
3

Κατασκευή και τοποθέτηση πύλης εισόδου
Άθροισμα κατηγορίας
Γενικό Σύνολο όλων των Εργασιών
Προστίθεται Φ.Π.Α. 16%
Δαπάνη με Φ.Π.Α.

1.000,00

0,70

700,00
700,00

2

M

3

ΤΕΜ

450,00

13,70

6.165,00

1.330,00

1,00

1.330,00
7.495,00

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από το
Δήμαρχο, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους
ενδιαφερόμενους για το συγκεκριμένο έργο που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Γραφείο
Δημάρχου του Δήμου Μυκόνου, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (τ.θ. 609), Γιαλός Μύκονος, 84 600, τηλ. 22890-23261 και 23988, μέχρι και την Πέμπτη 04/06/2015 στις 11.00 το
πρωί.

700,00

7.495,00
8.195,00
1.311,20
9506,2

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, στο τηλέφωνο: 22890-28557 (κα Ευαγγελία
Χατζηνάκη).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

